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Pakkens innhold:

IP Kamera Adapter med 
micro USB

Kortpinne Manual

Fotosensitiv diode

Infrarød LED

720P kamera

WiFI status LED

Fleksibelt stativ

Innebygget magnet
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Sirene

SD kort

4 skruer

USB port

180 grader akse

Resett knapp

Mikrofon

LED indikator status:

Kopler til WiFi
Søker IPCAM nettverk
Koplet til nettverket
Videovisning

Blått lys blinker hurtig
Grønt lys blinker sakte
Blått lys på
Grønt lys på
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Videovisningsbilde

Live video

Opptak

Stillbilde

2-veis tale

Lyd av/på

Privatmodus av/på

Tidslinje for visning av  
opptakshendelser

Utvid/trekk sammen 
hendelsesskjerm

Tilbake til videovisning

Tidligere hendelser

Opptaksavspilling

Systemet tar opp og lagrer 
automatisk hvert 5 minutt. 
Alarmopptak er 2 minutter. 
Det eldste opptaket vil bli 
overskrevet om minnekortet 
er fullt.

I videovisningsbildet trykk         for å gå inn i 
videoavspillingsmenyen. Du kan se siste hendelser 
i tidslinjen. Trykk      for å gå tilbake.   

        

Systemoppsett

Trykk på       for systemoppsett

24 timers opptak
24 timers opptak vil skje om det er 
bevegelse eller ikke. Om du slår av 
denne funksjonen vil opptak kun skje 
ved bevegelse.

HD video
Ved valg av HD video vil videokvaliten 
endres til HD (hoved) status. Ellers 
vil videokvaliten bli satt til SD (sub) 
kvalitet.

Bevegelsedeteksjon
Ved valg av bevegelsesdeteksjon vil 
endringer/scenesifte i bildet gi opptak. 
Brukere kan slå av/på og justere føl-
somheten i 4 nivåer. 1. Lav,  2. Medium, 
3. Høy, 4. Høyest.  Vi anbefaler Medium 
som standard innstilling.  

Bytt WiFi nettverk
Ved svakt signal eller f.eks. ved skifte 
av router kan det være nødvendig å 
bytte nettverk. 

Formater lagringskort
Formattering av lagringskortet sletter 
alle opptak permanent.

Programvareoppdatering
Om det er ny firmware vil ikonet 
lyse rødt for å minne brukeren om å 
oppgradere til siste versjon. Eller lyser 
ikonet hvitt. 

Tilbakestilling
Ved tilbakestilling må systemoppsettet 
gjøres på nytt.
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Spørsmål og svar

1. Hva slags internett trenger jeg for å kople til WiFi kameraet?

 Du må ha 2,4GHz trådløst internett tilgjenglig. 
 Mrk! Hastigheten på ditt nettverk kan ha effekt på 
 hvordan kameraet fungerer for deg. For optimal funksjon  
 bør det trådløse nettet ha god kapasitet og være stabilt.

2. Må jeg betale for APP’en?

 Alle tilgjengelige Ontips Pro APP’er er gratis å laste ned.
 Fullstendig versjon er gratis i bruk.

3. Fungerer APP’en med alle telefoner?

 APP’en fungerer med alle smarttelefoner som har 
 oppdatert versjon av iOS eller Android.  For at APP skal  
 fungere, avhengig av system, må mobilkommunikasjon eller  
 mobilt internett/ WiFi tilkopling være aktivt på telefonen. 

Ansvar
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.  Alle logoer, merker og produktnavn er 
varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette. 

Avhending • 
  Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. 
  Du må ikke avhende dette produktet som husholdningsavfall. • 
  
Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Denne produktpakken har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, 
gyldig for alle medlemsstater i EU.  Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i 
landet det selges i. 

Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. 
Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring 
(og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.

Modell: 
WIP10A
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